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Politikai esemény-összefoglaló

Felelevenítésképp: Kishegyes községben a május 6-
án megtartott helyhatósági választásokon 11 listán
indultak pártképviselők. Valószínűleg a tömeges fel-
hozatal eredményezte, hogy egyik pártnak sem sik-
erült megszereznie a 30 százalékos támogatottsági
szintet. A választók állampolgári joguknak
megfelelően válogathattak minő bőségben. Ennek
függvényében nyolc párt és csoportosulás jutott
képviselői helyekhez. A végleges adatok szerint: a
Vajdasági Magyar Szövetség 8, a Demokrata Párt 5,
a Szerbiai Szocialista Párt 3, a Kishegyes község
kisrészvényesei és megkárosított dolgozói,
mezőgazdászai és megalázott polgárai – Bertók
Lajos csoportnak szintén 3, a Szerbiai Egyesült
Régiók, és a Szerb Haladó Párt 2-2, az Egységes
Szerbia és a Montenegrói Párt 1-1 képviselői helyet

szerzett a 25 tagú képviselő testületben. 

A május 20-án megtartott elnökválasztással egy-
bekötött tartományi képviselőválasztás alacsonyabb
részvételi arány mellett zajlott le. Kishegyes község
polgárai, a szikicsi szavazópolgárokkal az élen az
eddigi képviselőnek, dr. Bíró Istvánnak szavaztak
újból bizalmat, mivel dr. Bírónak a Szikicsen szerzett
578-as szavazatelőnyét ifj. Juhász Bálint, aki a
VMSZ színeiben indult nem tudta ledolgozni a másik
két település segítségével sem. 

Dr. Bíró István a következőképp szólította meg kam-
pányában a választópolgárait: „Szeretnénk a további-
akban is folytatni, állandósítani, sőt bővíteni a
megelőző egészségügyi akcióinkat, mert az
egészségügy fejlesztését elsődlegesnek tartjuk. A
munkahelyteremtést nagyon fontosnak ítéljük meg,
tettünk is ez ügyben lépéseket, amelyek talán ered-
ményeket is hoznak. A mi munkánk továbbra is arra
irányul, hogy az egészség- és szociális védelmet biz-
tosítsuk a község polgárainak, mert rá vannak szorul-
va, hiszen Vajdaság 45 községe közül Kishegyes az
elmaradottak között szerepel. Nem engedhetjük meg,
hogy Kishegyesen továbbra is földutak legyenek.

Ebben az irányban is próbáljuk fejleszteni a községet,
az anyagi fedezeteink minderre már megvannak, csak
az adminisztrációs akadályok miatt nem kezdődtek el
ezeddig a munkálatok, de május folyamán valószínű-
leg hozzálátunk. Az ifjúságé a jövő, ezért fiatal-
jainknak minden támogatást megadunk, ahogy tettük
ezt eddig is a sportegyesületeken és kultúre-
gyesületeken keresztül.”

A helyhatósági választások utáni 15 napban: A
helyhatósági választásokat taglaló törvény 56. cikke-
lyében megfogalmazottak szerint a községi-
képviselő testület előző választási ciklusában ki-
nevezett kkt elnök hívja össze a helyhatósági
választások lezajlása utáni 15 napon belül a kkt
alakuló ülését. Július 5-ei dátum volt meghatározva a

kikézbesített értesítésben, melyen Pál Károly, a kkt
előző elnökének aláírása szerepelt. 

Mindeközben: Nem haladtak a VMSZ és a DP
között zajló koalíciós megbeszélések. A VMSZ a tar-
tományi szinten megkötött megállapodást szerette
volna érvényesíteni, miszerint azokban az önkor-
mányzatokban ahol e két párt koalícióra lép, a több
mandátumot megszerzett adja a polgármestert, a
kevesebb mandátummal rendelkező pedig a kkt
elnökét. A VMSZ azt állítja, hogy a DP miatt nem
jöhetett létre a koalíció, ezzel szemben a DP nyi-
latkozatai arról szólnak, hogy a VMSZ nem volt haj-
landó kompromisszumot kötni velük. 

Július 4-én Pál Károly a koalíciós tárgyalások foly-
tatására hivatkozva eljuttatott egy értesítést a 25
mandátumhoz jutott képviselőnek, amelyben az
alakuló ülés halasztásáról értesíti őket. Ezek szerint
azt július 7-én 10 órától tartották volna meg. (A
törvény az ülés elhalasztásának módját nem taglalja
részletesen. – szerző megjegyzése)

Július 5-e: A Demokrata Párt 5, a Szerbiai
Szocialista Párt 3, a Kishegyes község kisrészvénye-
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sei és megkárosított dolgozói, mezőgazdászai és
megalázott polgárai – Bertók Lajos csoport 3, a
Szerbiai Egyesült Régiók 2 és az Egységes Szerbia 1
képviselője a halasztást figyelmen kívül hagyva
csütörtökön délelőtt 10 órától délután fél 5-ig meg-
tartották alakuló ülésüket, melyen 7 napirendi pontot
tárgyaltak meg. Az ülést mindaddig, míg nem válasz-
tották meg az új kkt elnököt a legidősebb képviselő,
Bertók Lajos (a kisrészvényesek listavezetője)
vezette. A VMSZ és a Montenegrói párt távollétében
hitelesítették a 14 megjelent képviselő mandátumát,
majd az eskütétel következett. Ezt követően Marko
Rovčanint (SZSZP) választották meg a kkt
elnökének, helyettese pedig Sinkovits Erzsébet
(SZER) lett. Titkárnak Predrag Kneževićet jelölték
ki. Az ülés következő részében a pozíciók
kisakkozása következett. Először lemondott Milorad
Pejović a kisrészvényesek közül, a helyére pedig
Vladimir Lopičić (volt DP, jelenlegi kisrészvényes)
került, akit később alpolgármesternek választottak
meg. Polgármesternek a bizalmat elnyerő kkt elnök
dr. Celluska Frindik Erzsébetet ajánlotta, akit titkos
szavazáson egyhangúlag megválasztottak. Így a pol-
gármesteri és az alpolgármesteri poszt elfoglalásával
megszűnt képviselői mandátumuk, megüresedett
helyüket Dragan Ilić (DP) és Fehér András
(kisrészvényes) kapta. Ezt követően érte el az ülést a
lemondási hullám: Fehér András lemondásával
helyét Radmila Marević (kisrészvényes) vette át,
utána Zlatko Popović helyét átadta Vanja
Ivanovićnak (Egységes Szerbia), majd ő is lemon-
dott, és helyét a pártbeli Andrea Mračević vette át.
Ők, mint utólag kiforogták az események, azért
mondtak le, hogy bekerüljenek a községi tanácsba,
melynek összetétele a következő: Zlatko Popović,
Vanja Ivanović, Varga Géza, Udvardi Ildikó, Selić
Júlia, Šaban Dragoljub, Roganović Zoran és Gere
Kovács Violetta.  

Marko Rovčanin a kkt megválasztott új elnöke azt
nyilatkozta a július 6-án megtartott sajtótájékoztatón,
hogy törvénytelenül próbálták elodázni az alakuló
ülés időpontját. „Pál Károly minden törvény adta
jogát kihasználta akkor, amikor a legkésőbbi, de
törvényes időpontra elrendelte az alakuló ülést.
Viszont ezt elhalasztani már nem volt joga. Fennállt a
többség, 14 képviselő megjelent a július 5-ei alakuló
ülésen, és többségében egyhangúlag sikerült
megválasztani az új vezetőséget. Így döntöttünk,
mivel ha 8-ig nem alakítottuk volna meg az új hatal-
mat, akkor kényszerigazgatás alá lett volna vonva a
községünk, ami senkinek sem érdeke.“

Július 7-e: 10 órakor az elhalasztott alakuló ülés
időpontjában megjelentek a VMSZ és a Montenegrói
Párt képviselői a községháza épülete előtt, melyet
rendőrség biztosított.  A rendőrfőnök elmondása
szerint azért jelentek meg a helyszínen, hogy
megakadályozzák a megjelent képviselőket abban,

hogy erőszakkal hatoljanak be az épületbe. Arról,
hogy voltak bent az önkormányzat épületében az egy
idő után kikapcsolt csengő tanúskodik. A megjelent
képviselők rögtönzött sajtótájékoztatót tartottak.
Csóré Róbert úgy fogalmazott, hogy olyan dolog
történt Kishegyesen amiről azt gondolták a 2000.
október 5-ei változások után, hogy elképzelhetetlen.
„Azok, akik most úgymond a falakon belül vannak, és
kizárták a megjelent képviselőket a munkájuk
végzésére előlátott teremből, azok gyakorlatilag
törvényt sértenek. Ha úgy érezték volna, hogy a biz-
tos többségük megvan, és legális amit csináltak,
akkor a mai napon ugyanezt megtehették volna, a
VMSZ és más pártok támogatása nélkül is, és ezáltal
legitim vezetői lettek volna ennek a községnek.” Pál
Károly arra az újságírói kérdésre, hogy mi a
véleménye arról, hogy a másik fél törvénytelennek
ítéli meg az 5-ei ülés elhalasztását a következőképp
reagált: „Azzal hogy én, mint a kkt eddigi elnöke
összehívtam az ülést július 5-ére, azzal kizártam a
jogot a törvény rendelkezései szerint arra, hogy a
legidősebb tanácsnok bármilyen döntést hozzon
ebben az ügyben. A szenttamási példa ezt ékesen
bizonyítja, hogy a bíróság ilyen módon értékelte az
eljárást, ami azt jelenti, hogy teljesen jogomban állt
július 4-én, figyelembe véve azt, hogy a DP-vel nem
sikerült befejezni a koalíciós tárgyalásokat, idő-
nyerés céljából két napot halasztani, és július 7-ére
összehívni az ülést. Erről minden tanácsnokot írásos
levélben, vétívvel értesítettük, és a tanácsnokok több-
sége ezt át is vette. Emellett a sajtóban is közzétettük,
úgyhogy mindenki tudott róla, hogy a legális ülés
szombaton, július 7-én lesz megtartva.” A VMSZ jogi
útra terelte az ügyet, közigazgatási pert indított a
jelenleg hatalmon lévők ellen. 

Július 9. után: Az új vezetőség átveszi az önkor-
mányzat irányítását, reagálnak a szombati történések
kapcsán. Dr. Celluska Frindik Erzsébet pol-
gármesterasszony elmondta, hogy ők semmilyen írá-
sos értesítést nem kaptak arra vonatkozóan, hogy
valami lesz a tanácsteremben. „Egy megfelelő
kérelem esetén mindenkor a polgárok rendelkezésére
bocsátjuk a tanácstermet. Mi semmilyen szóbeli vagy
írásbeli kérelmet nem kaptunk, és szombat volt, nem
munkanap, a községháza «nem dolgozott».” (Forrás:
Magyar Szó, 2012. Július 11-ei száma)

A továbbiakban: Szerettünk volna a polgároknak
információval szolgálni az új vezetőség terveiről,
illetve azokról a községi problémákról, melyek prio-
ritást fognak élvezni, viszont a számukra átnyújtott
kérdéseinkre a Fecske e havi lapzártájáig nem kap-
tunk választ.

Szabó Andrea
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AZ IZIDA HÍREI
Az Izida egyesület épületében tartalmas nyári időtöltést
kínáltunk a tagok számára.
A lányok és fiúk egyaránt kedvükre válogathatnak a
kézműves tevékenységek közül, ékszereket készítettek,
amelyben többfajta technikákat is kipróbáltak. Oktatónk
Valjevóból érkezett Vesna Ivković. Ő maga is küzd az
egészségéért, ugyanis szklerózis multiplex (MS) a diag-
nózisa, de számára nem volt lehetetlen, hogy eljöjjön
Bácsfeketehegyre. Két napot töltött nálunk barátként,
nevelőként és megértő embertársként. Rámutatott arra,

hogy bizonyos esetekben igenis fontos kitartónak lenni,
az ember képes akármit túlélni, ha van benne elég erő,
kitartás és szeretet.
Ezek mellett szőttünk, agyagoztunk és üvegre festettünk.
A résztvevők gazdag élménnyel emlékeznek majd vissza
erre a nyárra is és mondhatom, hogy elég aktívak voltunk
a nagy meleghez képest. 20 fő jelent meg a foglalkozá-
sokon, akik a nagy meleg mellett nagyon kiemelkedően
dolgoztak és gyönyörű munkákat készítettek. 

Sütöttünk kalácsot, nagyokat ettünk, barátkoztunk jól
éreztük magunkat, na meg szülinapokat is ünnepeltünk.
A kézműves tevékenységek után és a szelelektiv hul-
ladékok rendezése után jól esett egy kis pihenés.
Kirándultunk a petrőcei Aqua Parkban és a hatalmas
medencék és a programok garantáltan elfelejtették velünk
a fáradalmakat.

Új doki nénink van a napköziben, Bika Izabella. Valljuk
be, meg még mi felnőttek sem szeretünk dokihoz járni, ha

pedig helyünkbe jön, és minden panaszt meghallgat, pár
szép szóval vígasztal mindenkit gyorsan elmúlnak a
panaszok. Ha kell segít még a nevelőknek is a problémák
megoldásában.
Budai Irén új nevelőnk oktat, nevel és tud egyszerre min-
denre figyelni. Az eddigi tagok mellett két új tagunkkal is
foglalkozik és mondhatom egy kis fegyelmet is behozott a
mindennapjainkba.

P.J.
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A HELYI KÖZÖSSÉG HÍREI
Az általános kommunális feladataink mellett, az elmúlt
időszakban több helyszínen is végeztünk fontos munkála-
tokat:

Elsősorban említeném a Katolikus templom és a
Titó M. utca közötti esővíz elvezető árok kitakarítását,
eredeti rendeltetésének visszaállításán történő folyamatot.
Nagy kihívás volt számunkra az igencsak elhanyagolt,
elgazosodott, idővel szemétgyűjtésre, szen-
nyvízelvezetésre, engedély nélküli épületek építésére
használt közterület rendbetétele- ez által több lakóház biz-
tonsága vált kérdésessé, valamint az ott lakó polgárok
közérzete (gondolok itt a folyamatos, kellemetlen
szagokra és látványra) sem volt irigylésre méltó. A
munkafeltételek minimálisak és embertelenek voltak tek-
intettel arra, hogy kézi munkaerővel lehetett csak
megoldani a felvetődött problémát, de félretéve mindent,
közvállalatunk munkásai a kitűzött cél érdekében mindent
elkövettek, hogy mindezt megoldják.

Mindaz mellett, hogy a kijelölt szemétgyűjtő nem
messze található településünk határában, sőt, kikövezett
út vezet hozzá, lehetőségeinkhez mérten rendszeresen
karban van tartva.  Még is akadnak olyan lakosok, akik
ésszerűnek találják a saját kis szemétdomb kialakítását
(természetesen félreeső közterületeken, faluszéleken,
elhagyott, lakatlan portákon), ami aztán egyre csak növek-

szik. Ehhez párosul a „ha neki szabad csinálom én is -
azaz odahordom én is -” felfogás és már „gyönyörköd-
hetünk” is öntörvényű embertársaink trehányságának
gyümölcsében.  A mai világban, nagyon is komoly gond a
bennünket körülvevő szemét eltakarítása, nem is halad
olyan tempóban, mint ahogy azt mi szeretnénk, és ahogy
azt a helyzet kívánja, de azért elítéljük az ilyen jellegű
szemétközpontosítást és elkövetünk mindent ellene,
reméljük, az eredmény nem marad el.
Így, két helyen is tisztítást végeztünk: a Hős utca végén
Szeghegy irányába, valamint a Hős utcát és a Duna utcát
összekötő „kisköz” sarkán. Ez alkalommal több pótkocsi
hulladék került a kijelölt helyre. 

A kommunális felügyelővel összhangban fogtunk hozzá a
forgalmat akadályozó és veszélyeztető, út fölé hajló
fagallyak, bokrok, lombok eltakarításában, valamint a
kóbor ebek és macskák befogása sem maradt el az elmúlt
periódusban, mint ahogy azt eddig is szorgalmaztuk.
A bő csapadék reményében, a következő kiadásig
maradok tisztelettel: 

Juhász Attila

A KATICABOGÁR HÍREI
Észre sem vesszük, hogy mennyi mindent

megtesznek a nagycsaládosok egyesületének tagjai. Most
a falu és meggynapok alkalmából nagyon is kitettek
magukért. Vendégeket fogadtak Szankról,
Dunaharasztiról, Rúzsáról, a Vajdasági Nagycsaládosok
Egyesületének Szövetségét az adaiak képviselték.
Mindenkinek köszönik a támogatásokat és a segítséget,
főleg a Helyi Közösségnek, Schwaner Imrének, hogy a
lángossütőjüket megjavította, modernizálta Raseta Slobo
segítségével. Köszönet minden tagnak, aki mindig hívás
nélkül részt vesz a szervezett munkában, de a többieknek

is előre köszönik a segítséget. 
Szeretnénk, ha a nyáron minél több gyerek juthatna el
valamilyen táborba, valami újat látni tanulni, és ter-
mészetesen egy kicsit szórakozni. Sajnos az anyagiak
hiánya nem engedi meg, hogy terveik megvalósuljanak,
de mégis kitartanak, hogy bebizonyítsák, hogy létezésük
milyen fontos, és megköszönik az összes segítséget,
tudván, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az önzetlen
adakozók is.

szerk.
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A GAZDAKÖR HÍREI

Már olyan régen adtunk hírt magunkról a
Fecskébe, hogy az emberek még azt gondolják rólunk,
hogy nem is tevékenykedünk, mint civil szervezet. Pedig
peregnek az események körülöttünk, ezeket próbálom
valahogy röviden önökkel ismertetni. 

Legelőször avval kezdeném, hogy miután áprilisban lejárt
az előző vezetőség megbízatása, így választásokat tartot-
tunk április 10.-én. Az új szabályzat értelmében, héttagú
igazgatóság végzi a Gazdakör irányítását. Az új vezetőség
hét tagja, annak értelmében, hogy kik kapták a legtöbb
szavazatot a következő: BÁCSI Gábor, OROSZ Kálmán,
SZAKÁCS János, SZILÁGYI Ferenc, KONC László,
TÖRÖK Attila és PÁL István. Elnöknek továbbra is
szerény személyemet bízták meg. Jöttek a tavaszi
munkák, és mivel, mentségünkre legyen mondva, hogy mi
jobban tudunk szántani, vetni, mint tollat forgatni, így
eddig nem jelentkeztünk. Készültünk, természetesen, mint

eddig is mindig az Újvidéki Mezőgazdasági Vásárra, meg
is látogattuk május 15.-én. Egy autóbuszra való érdeklődő
jött össze, köztünk a kishegyesi kecsketenyésztők is.
Velük, ugyanis több párhuzamos programon veszünk
részt, mind itthon, vagy határon túl. Így voltunk
Magyarkelebián, ami Kishegyes testvértelepülése, és
Rúzsán, ami pedig a mienk. Ezeken a településeken

mindig nagy s szeretettel fogadják küldöttségeinket,
amikor valamilyen nagybetűs ünnepet tartanak. Az idén
sajnos egybeesett a kelebiai Spárganapok a mi Falu és
meggynapunkkal, de közös megelégedésre, mi is voltunk
náluk, és ők is élvezték a mi vendégszeretetünket. A Falu
és meggynapunk nagyon szépen múlt el, de csak az tudja
igazából, aki ott volt és evett a Gombos-Konc Laci babgu-
lyásából és ivott  rá a Gazdakör borából. Aki nem, az
sajnálhatja. Szükség van az ilyen és hasonló rendezvények
megszervezésére, mert ilyenkor az mellett, hogy
szórakozunk, fokozott egymásra utalásról teszünk
bizonyságot. Az összetartozás, akár egy civil szervezeten
belül is, mind inkább szükségessé válik. 

Most már aratunk, kisebb, vagy nagyobb hozamú termést
takaríthatunk be a kenyérgabonából, a bácsfeketehegyi
határban, de szerény meglátásom szerint, aki tiszteletben
tartotta a szerda-esténként hallottakat, tanultakat, az most

nem panaszkodhat. Most már csak aggodalommal lessük
az eget, a katasztrofális szárazság és hőség miatt, mivel
kapásaink, így nem tudják megvalósítani a beléjük fek-
tetett munka hozamát, és ez nagyon elbizonytalanít ben-
nünket. Bíznunk kell a Gondviselésben, én is ezt teszem! 

O.K.
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Köszönetnyilvánítás - már hagyományosan

Június hónapban van a Véradók Világnapja. Az
egészségügyi világszervezet, a Vöröskereszt és
Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Föderációjának
kezdeményezésére a 2004-es évtől június 14-én tiszteleg-
nek a leghumánusabb emberek előtt. A Vöröskereszt kish-
egyesi szervezete a helyi önkormányzat támogatásával
már hagyományosan egy közös találkozóval fejezi ki

köszönetét a községi véradóknak önkéntes
tevékenységükért. Az idén 300 segítőkész ember gyűlt
össze a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban, mely otthont
adott az eseménynek. Sípos Etelka, a Vöröskereszt kishe-
gyesi szervezetének titkára elmondta, hogy azoknak a
személyeknek kézbesítettek meghívót, akik az elmúlt egy
évben adtak vért, valamint azoknak az önkénteseknek,
akik már kiöregedtek, de egykoron úttörői voltak a
véradás meghonosításának a kishegyesi községben.
„Nagyon elégedett vagyok, mert az elmúlt időszakban

egyre több fiatal véradó csatlakozott hozzánk. Őket ma
egy oklevéllel és emlékéremmel jutalmazzuk meg dön-
tésükért. Elismervényben részesülnek még az öt, tíz,
harmincöt, ötven, valamint  a száz alkalomnál többször
teljesítő véradók is.”

Sípos Etelka zárásképp hozzátette, hogy a véradók

életeket mentenek meg önkéntes tevékenységükkel, ezért

köszönettel tartozunk nekik. A Vöröskereszt hálájának
jeléül ezzel a barátságos összejövetellel kedveskedik.
Viszont felsőbb szinteken gyakorta nem érvényesíthetik
jogaikat a véradók, - erről tanúskodnak a helyi önkéntesek
beszámolói - ami a rendkívüli orvosi ellátásra vonatkozik.
Azonban a Verbászi Általános Kórházzal kiépített kitűnő
együttműködésnek köszönhetően a legtöbb esetben
orvosolni tudjuk ezeket a szabályszegéseket. Az ember-
ségesség még a mai világban is tud győzedelmeskedni -
mondta a titkár.

Sz.A.
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Segítség a Szerbiai Vöröskereszttől

Ismét a legjobbak között

A Szerbiai Vöröskereszt határozata alapján 105
fejletlen község segélyben részesült július folyamán. 300
élelmiszer- és 300 egészségügyi csomag érkezett
Kishegyes község területére az országos Vöröskereszttől.
A szervezet kishegyesi részlege a települések lakosságá-
nak számát figyelembe véve arányosan igyekezett szé-
tosztani a kapott adományt – tudtuk meg Sípos Etelkától,
a helyi Vöröskereszt szervezetének titkárától. „Minden

alkalommal a Szociális Központ kishegyesi kirendelt-
ségével együttműködve szervezzük meg a csomagosztást.
Hatalmas a munkanélküliség a községünkben, nagyon
sokan segélyből élnek, ezért sajnos mindig óriási igény
mutatkozik erre a segítségre. Ezért is van szükség a
Szociális Központ már meglévő listájára, melynek alapján
a Helyi közösségekkel egyetértésben, a Vöröskereszt
aktivistáinak a részvételével állítjuk össze az adományban

részesülők listáját.” 

Szikicsen július 14-én szervezték meg
az osztási akciót, ott 78 élelmiszer- és
78 egészségügyi csomagot osztottak
ki. Kishegyesen és Bácsfeketehegyen
egyidőben, július 17-én osztották ki
őket, 126-126 csomag érkezett
Kishegyesre, 96-96 pedig
Bácsfeketehegyre. A listák összeál-
lításakor elsőbbséget kaptak azok a
háztartások, ahol idős személyek
élnek, a nagycsaládok és a gyer-
meküket egyedül nevelő szülők.
Igyekszünk tudásunkhoz és
képességeinkhez mérten legigazsá-
gosabban szétosztani a csomagokat,
sajnos a növekvő igény miatt ezt
ritkán tudjuk maradéktalanul megten-
ni. – zárta le a titkár.

Szabó Andrea

A Vöröskereszt egy nyári táborral, mondhatni
jutalomkirándulással fejezi ki köszönetét a legjobb vaj-
dasági szervezeteinek. A 42 vajdasági szervezet
élbolyában, a legjobbak között szerepel a kishegyesi
szervezet – tudtuk meg Sípos Etelkától, a Vöröskereszt
kishegyesi szervezetének titkárától. „Immár hagy-
ományosan meghívást kap a kishegyesi Vöröskereszt
szervezete erre a jutalomkirándulásra. Nagy megtisztel-
tetés ez számunkra, mert minden évben 6-7 szervezet
érdemli ezt ki a Vöröskereszt vajdasági szervezetei közül.
Idén Kishegyesről négy hatodik osztályos tanuló utazha-
tott Versecre.” Sípos elmondta, a pedagógusokkal
együttműködve úgy döntöttek, hogy a legjobb tanulókat
díjazzák. Ezen kívül feltétel volt mindkét nyelv (magyar-
szerb) ismerete, mivel az előadások szerb nyelven zajlot-
tak. Figyelembe vették a család egzisztenciális helyzetét
is, hisz olyan tanulókat választottak, akiknek egyébként
nem lett volna lehetősége az üdülésre.  
Az ismerkedés, barátkozás kötetlen hangulata megfelelő

feltételeket teremtett a foglalkozásokhoz, melynek célja,
hogy elhintsék a fiatalokban a Vöröskereszt eszmei
magvát. Az előadások folyamán a Vöröskereszt munkájá-
ba is betekintést nyertek, megismerték a laikus elsőse-
gélynyújtás alapvető lépéseit, de a Vöröskereszt mega-
lapításának történetével is megismerkedtek a tanulók.
Véleményem szerint a jutalomkirándulás alkalmával
hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek ők négyen, amit a
későbbiekben kamatoztatni tudnak majd. – tette hozzá a
titkár. 

Megtudtuk azt is, hogy Kishegyes községben
szeptembertől rendszeres elsősegély tanfolyamokat
szervez a Vöröskereszt helyi szervezete, két képzett oktató
segítségével. Egyebek mellett ebbe a munkába is
szeretnék bevonni a jutalomkiránduláson résztvevő ta-
nulókat, akik név szerint a következők: Pravilović
Aleksandra, Kancsár Karolina, Ristić Siniša és Ivošević
Ivan.

Szabó Andrea
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Mindenki életében eljön az a pillanat, mikor dön-
tenie kell valami fontos dologról. Az én életemben is eljött
ez az idő, és igyekeztem a lehető legmegfelelőbb döntést
meghozni.

Idén fejeztem a középiskolát, ami számomra egy
átjáró volt az élet bonyolultabb részeihez. Ami engem
illet, eléggé aggodalmaskodó személyiség vagyok.
Nagyon sok minden aggaszt, szinte a legapróbbnak tűnő

problémákon is napokig el tudok rágódni. Így az idei
évben voltam talán a legidegesebb, mivel valami véget ért,
de valami új is kezdetét vette az életemben.
Meglátásaim szerint minden ember a saját problémáját
tartja a legnehezebbnek, viszont másokét enyhébbnek
hiszi a magáétól. Én az elmúlt hónapokban rengeteg
gondterhelt arcot láttam, akik közül sokaknak sikerült
elérni azt, hogy továbbtanuljanak, de néhányuk letörve
újságolta a rossz hírt.
Én a szabadkai Műszaki Főiskolára jutottam be, műszaki
kommunikációs managementre. Több mint száz jelent-

kező volt erre a szakra, ebből nyolcvan ketten iratkozhat-
tak be. 
Két ismerős lánnyal fogok egy lakásban lakni, és remél-
hetőleg minden hétvégén haza utazom, ha a főiskola is
engedi. Középiskolás éveimben is csak hétvégenként
utaztam haza, de ez most egészen más lesz. Itt most
elsődleges szempontnak azt fogom tartani, hogy sik-
erüljön amibe belekezdtem. Ez lehet azt fogja ered-

ményezni, hogy szinte már csak vendégként járok haza.
Először külföldre szerettem volna iratkozni, de a
történelem és egyben polgári tanárnőm hatására, aki java-
solta, hogy itthon is próbáljuk meg az egyetemet vagy
főiskolát, beadtam Szabadkára a jelentkezésem.
Remélhetőleg nem fogom megbánni a döntésem, mivel
sok az ismerős, és sokan tudnak segítséget nyújtani a ta-
nulásban is.
Lehetőség adódik arra is, hogy magyar nyelven tanuljunk
tovább, ami sokaknak megkönnyíti a továbbtanulást,
hiszen Vajdaságban nagy probléma, hogy a magyar fia-

talok nagy része nem beszéli a szerb
nyelvet. Persze erre is van megoldás,
mivel tudomásom szerint Szabadkán és
Újvidéken egyaránt megszervezett a
szerb nyelvi felzárkóztató tanfolyam.

Én mindenkinek ajánlom, hogy
próbálják meg itthon a továbbtanulást,
mivel a tavalyi évben először meghirde-
tett Magyar Nemzet Tanács
ösztöndíjprogramja nagyban hozzájárul a
Szerbiában továbbtanuló, előzőleg ma-
gyar nyelven érettségiző, állami támo-
gatáson lévő diákok felsőoktatási
éveinek megkönnyítéséhez. De ami a
legfontosabb, hogy a fiatalok szülőföld-
jükön is elérjék céljaikat, az alapok már
megvannak csak kitartás, szorgalom és
persze némi szerencse szükséges.

Szabó Tímea

Folyóból a folyamba
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Már megint, valami másról kell írnom, mint amit
elvárna a tisztelt olvasó, mivel nincs pontos információm
az aktuális politikai helyzetről kishazánkban.
Szerencsémre úton vagyok. Így, turistavezetőként
próbálok valahogy pénzt keresni, de hát az ilyen krízises
időben , ez is keserű kenyér. Nem panaszkodok, inkább
egy kicsit boldog is vagyok, lehet, hogy végre tudni fogok
magamnak valamilyen állást is találni, pénzt keresni. Ma
már, amikor nem lehet válogatni, hogy mit is csináljunk,
nagyon kell örülni, hogy egyáltalán dolgozhatunk, a min-
dennapi betevőre pénzt kereshetünk. Mégis csak a cím-
mel fogok foglalkozni, mivel nagyon is aktuális a téma,
pont most, amikor lehet, hogy az eddigi életünk, leg-
kilátástalanabb idejét éljük. Sajnos, amikor már minden
testi és lelki tortúrát átéltünk és azt hittük, hogy már
semmi borzasztó nem történhet velünk, kiderül, hogy
még csak, most indul a feketeleves.

Ahogy a hetvenes években elért bennünket a fejlődés
szele és már sok helyen elkezdtük követni a nyugat fejlett
vívmányait, most, mint derült égből a villám visszakan-
yarodunk egy értelmetlen útra. Nagyon szépen megtanul-
tuk, hogy bizonyos, életünkhöz fontos dolgot, mint
például az élelmet, könnyebben, gyorsabban és olcsóbban
alíthatjuk elő. Ma kiderült, hogy tévedtünk, mivel,
például a baromfiiparban, a tojástermelésnél, ma egyál-
talán nem a higiénikus, egészséges rendszerben dolgo-
zunk, ahogy megtanultuk háromszoros védelemben, hogy
nehogy valamilyen állatok által terjeszthető betegséget
megkaphassunk. Nem, ma már az ember egyáltalán nem
fontos, hogy hogyan fog élni, az nem lényeges, hogy mit
eszik, hogy milyen lesz egyáltalán az élete minősége,
egyáltalán méltó-e az emberi fajhoz. Nem, de hogy a
tojótyúkok, stressz alatt élnek az a mai modern
neoliberális rendszerben egyáltalán nem megengedhető
és ezen változtatni kell. Változtattak is, kikerültek a
kalickákból, mármint a tyúkok, most kapirgálhatnak, kint
a kifutóban, még jó, hogy nem mennek ki a határba, és
turistavezetővel a legjobb és legcsodálatosabb részeket
lelkük felüdülésére járják be. Szerencsére még itt nem
tartunk, de sajnos egy közönséges átlagpolgár sem. Itt,
sajnos már nem. 

Miért is vagyok féltékeny, amúgy az eddig is tőlem jobb
sorban élő tojótyúkra? Eddig csak azért, mert meg volt a
normális életfeltételük, télen fűtés, nyáron a hűtés, a
rendszeres élelmezés, és csak heti öt tojást kellett tojniuk,
tehát szabad volt a szombatjuk és a vasárnapjuk is.
Egyáltalán a munkaadójuk, nem tételezte fel róluk, hogy
unatkoznak és ezt az idejüket jól ki lehetne használni (a
munkaadó számára), hogy valami hasznosat is tegyenek,
de természetesen semmi anyagi fedezet ellenében, mivel
ez a munkás szabad ideje! Ne féljenek. Evvel egyáltalán
nem tudok semmi rosszat tenni a tyúkoknak, mivel őket
sokkal több törvény védi és sokkal jobban, mint bennün-
ket embereket az emberi jogok. Arról van szó, hogy őket

más tyúkok nem  is támadnak, de minket embereket más
emberek teljesen tönkre is tehetnek, ha a több pénzük
jogán ezt meg is akarják tenni. Ettől sajnos semmi sem
véd meg bennünket, de hála Istennek, a tyúkok, azok
védve vannak. Higgyék el, ez engem úgy igazából,
mindig meg is nyugtat. Tulajdonképpen szavazni sem
azért járok, hogy ne talán a tyúkok ellen tegyek valamit,
mivel tudom, hogy nekik nem is árthatok, hanem egy ki-
csit dacolni, truccolni, hogy megtudjam, mint jó
keresztény, hogy ugyan mennyi szenvedésre van szükség,
hogy megérdemeljem majd ha eljön az ideje az örök nyu-
godalmat. Nem sietek, mert azt is észre vettem, hogy ,
igaz, hogy nem nálunk, de sok helyen  az örök nyugalom
Is addig tart, amíg fizetnek érte, utána pedig detto minden
úgy történik mint az életben.

Tehát, kérem a kedves olvasót, hogy a kapirgáló
tyúkokért többet ne aggódjon. Csak továbbra sem értem,
hogy, ha véletlenül egy égi madár, pont a mi kapirgáló
tyúkunk területére pottyant le egy kis ürüléket
megtetézve egy kis coli bakériummal, szalmonellával,
majd ezt a mi tyúkunk megeszi, és utána a szervezetéből
a mienkbe kerül. Miért kerül bele, amikor a tojás
duplájára drágult? Igaz ne pazaroljunk, mikor most már a
tojás nem a szegény ember eledele. Ha pedig flancból
mégis megeszik egy tojást, akár csak ünnepnapon is, hát
vállalja érte a felelősséget. Mi tudjuk, hogy tudatosan
betegítette meg magát, de az okos munkaadó ezért nem
fog neki táppénzt fizeti, de gyógyszert sem. Úgy kell
neki, a bűnösnek, gyógyuljon meg a saját költségére,
vagy…

Köszönöm a tyúkoknak, hogy megtudhattam, hogy ez a
világ most már csak a gazdagoké, és ha ők megengedik,
akkor az őket minden gondolkozás nélkül kiszolgálóké.
Azt hiszik, hogy akkor tovább nem fogom hirdetni, hogy
akkor gondolkozzunk…?, de igen. Úgy érzem, hogy
lehet, hogy éppen most kell legjobban gondolkozni, mert
most jött el annak az ideje, hogy itt az utolsó alkalom,
hogy igenis nekünk személyesen kell harcolni a szebb
jövőnkért, és ha vezetőink velünk akarnak tartani, akkor
ők is gondolkozzanak, hogy mi módon lehetne nekik
majd a jobbidőkben jobb és könnyebb, és szebb, valamint
eredményesebb a feladatuk végrehajtása.

Na, de legyünk tovább naivak, úgyis minden
tanulság levonása után, semmi sem fog megváltozni,
tovább is elégedetlenek leszünk, de ellene semmit sem
fogunk tenni, mert mi ilyenek vagyunk, és inkább
lelépünk, mint hogy magunknak egy emberhez méltó
életet kiharcoljunk.

Bíró Csaba

A KAPIRGÁLÓ TYÚK TOJÁSÁRÓL
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Az ipari parkban folyamatos mozgás van. A nyári
hőség sem változtatott a Renesansa tésztagyár eltökélt ter-
vén, őszre el kell készülnie a gyárcsarnoknak. Az épitési
munkálatok még hétvégén is folynak!

Pillanatnyilag a vizszolgáltatás terén végzünk munkála-
tokat. Elosztó sahtokat és hidrantokat helyezünk el az
ipari park területén. A munkálatokat a kishegyesi Kis
Kommunál végzi. A beruházás értéke közel 1 millió dinár.
Továbbá az ipari park fenntartása, karbantartása, a
fűnyirás és a facsemeték locsolása is az állandó teendőink
közé sorolható.
Folyamatban van az egész ipari parkot felölelő gázhálózat
főtervének elkészitése is.

Nagy Zita

MUNKÁLATOK AZ IPARI PARKBAN

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete idén
nyáron is megszervezi hagyományos tehetséggondozó műhe-
lyét a kishegyesi Kátai tanyán augusztus 12-től 19-ig. 
A Magyar Nemzeti Tanács a Szép Szó Műhely rendezvényt
kiemelt jelentőségű vajdasági magyar gyermek és ifjúsági ren-
dezvényként határozta meg. A Szép Szó a költészet és a próza
továbbítását művelő, a pódiumművészetek iránt nyitott vaj-
dasági fiatalok egyetlen közös műhelye. Délelőtt beszédtech-
nikai foglalkozások folynak Pál Ágnes logopédus-gyó-
gypedagógus vezetésével, délután egyéni versfelkészítés lesz
Krekity Olga Radnóti-díjas versfelkészítő tanárral, Barta Júlia,
nyugalmazott óvónővel, Magyar Életfa Díjas, többszörös díja-
zott felkészítő tanárral, Raffai Ágnes színművésszel, Szatmári
Melitta tanítóval, esténként pedig vendégelőadókkal
ismerkedünk. Fő munkaidőben a táborban három csoportban
folyik a munka, minden korcsoport elkészít egy-egy produk-
ciót, melyet a gálán bemutatnak a szülőknek, az idősebb
korosztály pedig tájolni is fog vele.
A csoportvezetők hazai és anyaországi előadók lesznek. Fekete
Ágnes magyar szakos hallgató, Kaleidoszkóp- és Illyés Gyula-
díjas versmondó foglalkozik majd a legfiatalabbakkal, a közép-

ső csoporttal Hajós Zsuzsa drámapedagógus, aki Budapestről
érkezik, a haladók csoportvezetője pedig Kovács Frigyes Jászai
Mari-díjas és kétszeres Pataki Gyűrű-díjas színművész. A
táborvezető Hajvert Ákos tanító, Radnóti-díjas versmondó. 
Várjuk a 11 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését Vajdaság
minden területéről! A résztvevők hozzanak magukkal verseket,
így a műhelyben felkészülhetnek az őszi versenyekre! 

Részvételi díj 65 euró dinár ellenértéke. A részletlefizetési
lehetőségünket is igénybe vehetik a jelentkezők. Az első részlet
összegét, amely 4.000,00 dinárt tesz ki, kérjük a következő
folyószámlára befizetni: 160-928335-38 (Banca Intesa), a fen-
nmaradt összeget a tábor nyitónapján, készpénzben tudják
befizetni. Táborba érkezés: augusztus 12-én a délutáni órákban.
A jelentkezési határidő július 31. Jelentkezni és érdeklődni
lehet Barta Júliánál (tel.: 024/738-003, cím: Lenin u. 29.,
24323 Bácsfeketehegy), vagy Hajvert Ákosnál (tel.:
069/3050966, e-mail: hajverta@gmail.com;
vmve.versmondo@gmail.com). 

SZÉP SZÓ TÁBOR, 2012
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Péter Pálra már szinte befejeződött

A kalászosok vegetációja során
csak egy rövid időszak volt, ami ked-
vezett az őszi vetéseknek. A mezőgaz-
dasági termelők az őszi szárazságban
nehezen tudták megfelelően elkészíteni
a magágyat, csapadék hiányában
nehezen keltek ki a vetések, majd a téli
fagyok tovább ritkították az amúgy is
hiányosan kikelt búzát. Kishegyes
községben mintegy 6 ezer hektár
gabonát vetettek, ebből 5500 hektáron
búzát, a maradék területen pedig őszi
illetve elenyésző mennyiségű tavaszi
árpát is vetettek a gazdák. – mondta
Bácsi Gábor, a kishegyesi önkor-
mányzat mezőgazdasági osztá-
lyvezetője. Nem meglepő, hogy
már mondhatni hagyományosan
mezőgazdászaink idén ismét úgy
kezdték el betakarítani a kenyér-
gabonát, hogy nem volt
meghatározva a felvásárlási ár,
így ki voltak téve a kereskedők
kénye-kedvének. 
„A gabonafélék jó
előveteménynek számítanak az
elkövetkező kultúrák számára,
illetve a vetésforgó megköveteli a
kalászosok termesztését. Nem mellékes, hogy a mezőgaz-
dasági termelők a gabonafélék eladásából várhatják az
első bevételüket, még a már megszokott árbani bizonyta-
lanság ellenére is. Ennek ellenére a vetésterület
községünkben állandóan csökken.”
Átlagosan 4,2 tonnás hozamokról számoltak be
községünkben a termelők. A megszokottól alacsonyabb
hozamok a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt alakultak
ki. Rájárt a rúd a gabonatáblákra úgy télen, mint nyáron.
„Ahelyett, hogy július elején kezdenénk meg a gabona
betakarítását már a befejezés előtt állunk. A június 29-i
Péter Pál nap, ami a néphiedelem szerint az aratás kezde-
tét jelenti, lassan kezd az időjárási feltételek megvál-
tozásával elavulni. Viszont elmondható, hogy a hozamok
parcellától parcelláig különbözőek, ami arról árulkodik,
hogy azért az időjárás mellett a gazdák is «beleszólhat-
nak» a hozam alakulásába.” 

Sokat jelent a megfelelő agrotechnika alkalmazása és az
optimális vetésidőpont betartása. Az idei mezőgazdasági
évben az optimális vetésidőpont sorsdöntő volt. Akik
meghaladták ezt az időpontot, ott a vetések nem tudtak
kikelni, és megfelelően bebokrosodni, így fejletlenül érte

őket a tél. Meglepő módon a kény-
szerérés nem hatott ki a gabona
minőségére, a hektolitersúly átlagosan
80 kg felett van. A hozamon látszik
meg a kár, mert egyszerűen megsza-
kadt a vegetáció, a búza nem tudta fel-

halmozni a szárazanyagot, a tápanyagot, ezután pedig már
csak ki kellett száradnia ebben a nagy hőségben, és
megkezdődött az aratás. Ha természetes beérés
következett volna be, akkor az átlagos hozamok 5 tonna
körül alakultak volna. – mondta a szakosztályvezető. 

Habár a napokban kaptunk egy futó záport, a tartós hőség
továbbra is megviseli a kapásnövényeket.
„Tartalékcsapadék nem volt a téli időszakról. Július és
augusztus folyamán szükség lenne megfelelő mennyiségű
és jó elosztású csapadékra, de erre az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján nem számíthatunk. A szója fogja leginkább
megsínyleni a tartós aszályt. Ami a kukoricát illeti a kish-
egyesi termelők igyekeznek a korai és a kései hibridekkel
variálni. Az aszályos években a korai fajtákkal tudtak ez
eddig stabilabb, jobb hozamokat elérni, viszont idén még
ezeket is egy korai fázisban érte a magas hőmérséklet és a
szárazság.” 

Szabó Andrea

MMEEZZŐŐNNÉÉZZŐŐ
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„Nyár van, alig fürdőruhában”

Hetek óta tart a rekkenő hőség. Itt a nyár, semmi
kétség felőle. Személy szerint, ha tehetném, minden nap
megmártóznék valahol. Imádom a nyarat, imádok strand-
ra járni, napozni, de most inkább hallgassuk meg, hogy
mit gondolnak erről a bácsfeketehegyi fiatalok, illetve
milyen lehetőségeik vannak ezen a téren.

Ficze Hédi 

Tavaly sajnos nem jutottunk el nyaralni, de az idén nem
hagyjuk ki. Párommal Horvátországba utazunk augusztus
második felében. A pontos helyet még nem választottuk
ki. Ezen kívül heti szinten járunk a topolyai tóra fürödni.
Nagyon várom már az augusztust, mert imádom a tenger-
partot.

Perlaki Adrianna 

Azzal kezdeném, hogy tagja vagyok a Mákvirág nép-
tánccsoportnak. A Feketics Művelődési Egyesület
meghívást kapott egy egyhetes nyaralásra a budvai önkor-
mányzat által. Sárközi István, a csoportvezetőnk, húzott ki
egy nevet a tagok közül. Én voltam a szerencsés, és
választhattam valakit az ottlévők közül, aki velem tart
Budvára. Bartánőmet, Balog Andreát választottam. A
nyaralás július 3-tól 10-ig tartott. Nagyon élveztem,
Budva szép hely, meg volt a közelben egy érdekes vidám-

park. Ezen kívül nyaranta járok még fürödni Topolyára, a
tóra is.

Benedek Márta

Idén nem megyek külföldre nyaralni, de szoktam a bará-
tokkal Topolyára a tóra járni. Terveztünk elmenni az apa-
tini fürdőbe és az újonnan nyílt petrőci aquaparkba is.
Szeretek fürödni és új helyeket látni. A munkám és az
anyagiak miatt nem tudok idén eljutni a tengerre, de
remélem, hogy jövő nyáron összejön egy utazás.

Paczal Sebestyén

A napokban megyek Magyarországra, Kunfehértóra, ahol
minden nap fürödni fogok. Ott lesz egy sörfesztivál, ame-
lyen a testvéremmel részt szoktunk venni, lesznek kon-
certek is. A továbbiakban még el szeretnék jutni a topolyai
tóra a haverokkal. Augusztusban pedig megyek egy
keresztény táborba, ami lent Szerbiában lesz megtartva.

Ficze Tímea
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Katasztrófa?
Valahogyan nehezen indul az írásom a bácsfeketehegyi

Fecske soron következő számába. Valószínűleg rám is visszafogóan hat-
nak a közelmúlt eseményei, az időjárás alakulása, az ország és a
közösségünk jövőjét alakító választási eredmények nyomán kialakult
helyzet.

Tudjuk, hogy minden relatív, mindannyian másként éljük meg
ugyanazt az eseményt. Valahogy így is van ez rendjén. A választásokat
illetően sokan katasztrófáról beszélnek, mások pedig örülnek a változá-
soknak. Vannak természetesen érdektelenek is, de nem kicsi a kárör-
vendők tábora sem. Ilyen az élet. Egyoldalú igazságot hirdetni a
közelmúlt történéseiről nem okos dolog, hiszen az idő lesz az amely
bebizonyítja mi is történt valójában.

Szárazság
Az idei év egyik legtragikusabb eseménye a szárazság, amely

a július végén, sokak szerint megkésve hullott csapadék ellenére nagy
anyagi kárt okozott közösségünknek. Az illetékesek már sok községben
felmérték az aszály következtében várható terméskiesés mértékét, és
beindul a megoldás keresése. Azt természetesen előre tudjuk, hogy
igazságos megoldás nem várható, hiszen az államnak kevés lehetősége
lesz a földműveseket ért kár enyhítésére.

Szomorú képet mutat a bácsfeketehegyi határ is. Számtalan
parcellán nem lesz mit betakarítani, és boldognak mondhatja majd magát
az a termelő, akinek sikerül fél termést elérni.

Nagy szeme lesz a kukoricának, mondjuk így feketicsiesen,
előrevetíthető a mezei lopások gyakoriságának rohamos növekedése. Jó
lenne ha a rendőrség, a mezőőrség, és a többi illetékes időben felkészülne
erre a várható eseményre.

Határrendezés
Úgy terveztük, hogy 2013. szeptemberében Bácsfeketehegy

határában minden földtulajdonosnak kimérik a határrendezési folyamat
eredményeként neki járó parcellákat, hogy legyen idejük még búzát
vetni. Azért is fontos volt ez a dátum, mert maradt volna még utána fél
év arra, hogy az érintettek beadják vagyon visszaszármaztatási
kérelmüket. Ez azokat érinti akiknél az elvett parcellát időközben priva-
tizálták, és csak a komaszáció lezárultával szerezhettek volna jogot a ter-
mészetbeni kártérítésre az állami földekből.

Nem tudom, hogy tartható ez a dátum, mivel a választásokat
követően eddig még nem lett aláírva a Köztársasági Földmérő Hivatallal
a földminőséget megállapító munkálatok elvégzéséről szóló szerződés,
és késik a kivitelező kiválasztásáról szóló pályázat meghirdetése is. 

Az új községi vezetőség egyenlőre annyit tett a határrendezés
ügyében, hogy javasolta az eddigi határrendezési bizottság feloszlatását,
és egy új bizottság kinevezését. Úgy hírlik, hogy az új községi vezetés-
ből többen is szeretnének részt venni a bizottság munkájában mivel az
pénzt fog hozni a konyhájukra.

Fizetésemelés
Napilapunkból értesülhettünk, hogy az új összetételű községi

tanács első ülésén, legfontosabb napirendi pontként, módosították a
községi tisztségviselők fizetéséről szóló határozatot. Erre azért volt szük-
ség mivel a Községi tanácsban ezután hívatásos politikusok is lesznek, de
állítólag igény mutatkozott a tiszteletdíjas tanácstagok honoráriumának

az emelésére is.
Itt teszem közhírré, hogy a bíróságra adott vitatott alakuló

ülésen 13 személyt neveztek ki tisztségviselőnek a községben. Közülük
5 Kishegyesi, 6 Szikicsi, 1 – 1 pedig Topolyai illetve Bácsfeketehegyi.
Valami nem stimmel az arányokkal, de az újabb információk alapján úgy
tűnik, hogy a bácsfeketehegyi kolbászsütögetők, csomagosztogatók és
hazugságterjesztők is hamarosan fizetési listára kerülnek.

Menesztették a községházáról Csóré Róbert polgármester
közvetlen munkatársait, a községi sikeres pályázatíró csoport tagjait.
Újakat neveztek ki a helyükre. Kíváncsian várom miként fognak helyt
állni, mivel azon kívül, hogy többen közülük újak a szakmában, még azt
sem tartották lényegesnek, hogy érdeklődjenek elődeiknél a folyamatban
levő ügyekről. 

Aki bírja az marja elv alapján úgy hírlik, hogy a kishegyesi
községházán ezután családi alapon lehet legbiztosabban munkahelyhez,
vagy jövedelempótláshoz jutni. Olyan információk keltek szárnyra, hogy
ehhez a pragmatikus megoldáshoz elsősorban a községi vezetésben
szerepet vállaló egyes hölgyek folyamodnak.

Azt is hallani, hogy az új községi vezetés egyes magyar
nemzetiségű tagjai szeretnék anyagilag ellehetetleníteni magyar
művelődési egyesületeink munkáját, azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy ezt követően megkíséreljék átvenni azok irányítását. Bízom benne,
hogy csak rémhírekről van szó, akárcsak a Fecske további anyagi támo-
gatásának beszüntetéséről szóló hírek esetében is. 

Szebb dolgokról
A XVII. Nagykunsági Alkotótábort az idén július 16-21.

között szervezte meg a bácsfeketehegyi Feketics Művelődési Egyesület.
Újra itt voltak a kunhegyesi oktatók Szentpéteriné Lévai Mária
vezetéséve, és a 16 fős vendégsereg tagjaként újra vendégül láthattuk
Szelekovszki István fafaragót, volt polgármestert, aki a kunhegyesi kira-
jzás 210. évfordulója alkalmából 1995-ben, Sárándi Istvánnal közösen
kifaragták a kettős kopjafákat. Az egyik a református egyház bácsfekete-
hegyi Központi otthonának udvarában, a másik pedig a kunhegyesi
református nagytemplom előtt lett ünnepélyesen felavatva.

A tábor résztvevői ezúttal is a kun tudatunkat erősítő ősi
mesterségeket művelték, és a táborzáró gazdag kiállításanyaga bizonyí-
totta, hogy volt értelme őseink bátor döntésének, hogy a jobb élet
reményében 1785-ben Feketehegy pusztára költöznek.

A táborzárót megelőzően képzőművészeti kiállítás meg-
nyitóra került sor a Kultúrotthon emeleti nagytermében. Boros György
és Gyurkovics Hunor festőművészek érdeme, hogy a Kisképek III.
Nemzetközi Kiállításának az anyaga Bácsfeketehegyen is bemutatásra
került. A megnyitó fényét emelte Török Noémi, és Török Emese éneke,
valamint Kormos Irén versmondása.

Magyarcsernyén a falunapon az idén is bemutatkoztak a bács-
feketehegyi néptáncosok, tamburások, népdalénekesek és a
versmondók. Nagyon örülök annak, hogy a fiataloknak köszönhetően
újra fellángolt a művelődési élet Bácsfeketehegyen. Készülünk a ha-
gyományos szüreti napokra, ami egy újabb bizonyítási lehetősége lesz
annak, hogy életrevaló közösség vagyunk amely őrzi az ősi örökséget, és
hisz Teremtőnk mérhetetlen oltalmában.

Pál Károly
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Községünk nemzeti összetételét tekintve, nálunk a magyarság van
többségben. Az elmúlt választások után, több hasonló jellegű
Vajdasági községben, gondok voltak a Községi Képviselő-
testületek megalakulása körül. A „Fecske” kérdéseire Pál Károlyt
a VMSZ ügyvezető alelnökét és Csóré Róbertet kértem fel.

Pál Károly 

- Több mint két hónappal a választások után, az eredmények
tükrében, megfordult-e az Ön, és a VMSZ fejében, hogy egy
agresszívebb kampánnyal – nem gondolok itt, csomagosztás-
ra és felelőtlen ígéretekre – még sikeresebb lehetett volna a
VMSZ ?

- Úgy gondolom, hogy a VMSZ komoly politikai pártként
viselkedett a kampányban. Nem tett felelőtlen ígéreteket, nem
hazudozott a választóknak. Mi a VMSZ-ben úgy értékeljük, hogy
ha reguláris körülmények között történtek volna meg a választá-
sok, akkor még jobb eredményt érhettünk volna el. Köztudott,
hogy Vajdaságban a Demokrata Párt, visszaélve hatalmával, a tar-
tományi árutartalékokból 200 millió dinár értékben 75 ezer cso-
magot készített, és osztott ki. Ez azt jelenti, hogy legalább 150 ezer
szegény sorsban élő választópolgárt emberi méltóságában aláztak
meg azzal, hogy felszólították őket a csomag fejében a
demokratákra szavazzanak. Ez a csomagosztás a magyarok lakta
községekben lényegesen kihatott a választási eredményre, mivel a
magyar emberre jellemző, hogy általában betartja az ígéretét, a
történet pedig ezúttal arról szólt, hogy a csomag fejében a
demokratákra kell szavazni. A VMSZ-ben úgy értékeljük, hogy a
következő választásokon sem fogjuk követni a hazudozással, vagy
csomagosztogatással eredményt elérő pártok, és polgári csoportok
példáját, hanem a négy év alatt elvégzett munkánk és jövőbeni ter-
veink bemutatásával, fogjuk kérni a választók bizalmát.
Egyértelmű, hogy semmi sem lehet annyira tökéletes, hogy ne
lehetne túlszárnyalni. Ez vonatkozik a VMSZ kampányára is,
hiszen egy tönkretett országban ahol az emberek döntő többsége
elégedetlen saját sorsával, életkörülményeivel, nagyon fontos
dolog elmondani minden potenciális szavazónknak, hogy miért
ilyen az ország amiben élünk, és azt hogy csak a VMSZ-re lea-
dott magyar szavazat, hozhat igazi javulást a magyar emberek

életében.

- Vannak-e már eredményei a választások alatt bejelentett
szabálytalanságoknak?

- A VMSZ, bizonyítékok birtokában, számos szabálytalanságra,
választási csalásra hívta fel az illetékes szervek figyelmét. A köz-
mondás azt tartja, hogy ami késik, az nem múlik.
Meggyőződésünk, hogy az illetékes állami szervek intézkedése
nyomán megkerülnek a tettesek, akik sok helyen meglopták a
VMSZ választási eredményét. 

- Lát-e valami „fentről kikockázott” szisztematikus rendszert
abban, hogy egyre több magyar nemzetiségű lakos támogat
szerb pártokat?

- A szerb pártok jó része előszeretettel keresi a választási kam-
pányban a magyar szavazópolgárok bizalmát. Én személy szerint
szerb pártnak tartom a Demokrata Pártot, a Vajdasági
Szociáldemokrata Ligát, a Szerbiai Szocialista Pártot, az Egyesült
Szerbiai Régiókat (G- 17 plusz), a Liberális Demokrata Pártot.
Kishegyes községben számszerűleg bebizonyosodott, hogy min-
dezen pártok, többségében magyar szavazattal, nem magyar
tanácsnokokat juttattak be a Községi Képviselő testületbe. Abban
is biztos vagyok, hogy ezek a pártok, és a kisrészvényes
elégedetlen polgárok csoportja már a kampányban nem formális
koalíciót kötött annak érdekében, hogy minél több magyar
szavazat begyűjtésével a VMSZ-t, és az általa képviselt ma-
gyarokat ellenzéki pozícióba helyezze. Nem véletlen ez az állapot,
mivel az országos szintű választásokon levitézlett Demokrata Párt
mindent megtett azért, hogy a magyar kisebbséget is beolvassza
soraiba, és ezáltal megfossza az önálló politizálás lehetőségétől.
Teljesen természetes dolog az, hogy vannak magyar emberek akik
meggyőződésből, vagy önös egyéni érdekből szerb pártban érzik
jól magukat, de ezúttal a történet a kolbászsütögetéssel, a cso-
magosztogatással, a szándékos hazudozgatással túllépte azt a
határt amit még normálisnak lehet nevezni.

- Bácsfeketehegyen és a községben is a VMSZ nyert, és a
legtöbb mandátumot szerezte meg a Községi Képviselő-
testületben, mégis az eddig történtek alapján, a VMSZ
képviselőit még be sem engedték a községháza tanácster-
mébe, az-az zárt ajtók és kivezényelt rendőrök várták őket.
Milyen visszhangja van ennek a faluban, és mit üzen azoknak
a polgároknak, akik bizalmat szavaztak a VMSZ
képviselőinek?

- A községet jelenleg egy olyan 14 főből álló csoport vezeti akik
július 5-én szabálytalan alakuló ülést tartottak. Ők a Demokrata
Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a kisrészvényesek polgári cso-
portja, az Egyesült Szerbiai Régiók, valamint az Egységes Szerbia
tanácsnokai akiknek legfontosabb célja a VMSZ kiszorítása az
önkormányzat vezetéséből, valamint egyéni érdekeik meg-
valósítása. Július 7-én, szombat délelőtt tíz órakor, a beharangozott
legális KKT ülés napján, nem az volt a legszomorúbb számomra,
hogy a községházába bezárkózott nem legitim vezetőség, a letűnt

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
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idők szellemében, rendőrsorfalat állított a nyolc VMSZ-es
képviselő, és a tévékamerák elé, hanem az a felismerés, hogy
ennyire tudatlan és bosszúálló emberek vállalkoztak a Község
vezetésére. Elegendő lett volna ha kinyitják az ajtót, mind a 14-en
beülnek az alakuló ülésre és többségben lévén megszavaznak
minden döntést ami nekik megfelel. Még szomorúbb az, hogy
közel egy hónap után sem került sor a tisztségek átadására, és
átvételére, ami odavezet, hogy lényeges ügyek, mint például a
bácsfeketehegyi határrendezés, vagy a különféle nyertes pályáza-
tok intézése leállt, mivel az újonnan megválasztottaknak
legsürgősebb dolga a fizetésemelésük rendezése és családtagjaik
munkába állítása volt a Községházán. Közel egy hónapja várjuk a
belgrádi Közigazgatási bíróság döntését. Nem tudni, hogy mit fog
dönteni a bíróság, de az bizonyos, hogy a VMSZ tanácsnokai
tiszteletbe fogják tartani a Bíróság és a választóik akaratát, és min-
dent megtesznek azért, hogy legerősebb községbeli pártként
továbbra is felelősséget vállaljanak Kishegyes Község
vezetésében. Amennyiben a VMSZ ellenzékben fog kerülni
Kishegyes községben, akkor mindent megteszünk azért, hogy
számon kérjük politikai ellenfeleinktől a választási ígéreteik
betartását. Nagyon fogunk vigyázni arra is, hogy ne lehessen
lerombolni mindazt amit az elmúlt években a Község ma-
gyarságáért tettünk. Személy szerint bízom abban, hogy a VMSZ
Kishegyes községben, és Bácsfeketehegyen megerősödve kerül ki
az előállt helyzetből. Megkérek minden magyar embert aki a cso-
mag és a szépen becsomagolt hazugságok miatt
Bácsfeketehegyen nem a VMSZ-re szavazott, hogy kérje számon
az ígéretek megvalósítását, és a rendszeres csomagosztást.
Nagyon jól tudják, hogy kiktől kell ezt számonkérni. Szeretném
azt is elmondani, hogy ezután is kivétel nélkül megpróbálok
segíteni mindenkinek, ha valamilyen kérdéssel, kéréssel fordul
hozzám. A változás csak annyi lehet, hogy sokszor majd csak azt
tudom tanácsolni, hogy az illetékes válaszadót a Községházán ke-
ressék.

- Választások után a Vajdasági Magyar Szövetség és
Demokrata Párt országos, és tartományi szinten tárgyalá-
sokat folytatott, majd megegyezés született arról, hogy
Kishegyes községben a megszerzett mandátumok arányában
a VMSZ adja a polgármestert, a Demokrata Párt a KKT
elnököt, és a hatalmi koalíció része lesz még a Szerbiai
Szocialista Párt. Mivel a Képviselő-testületbe bekerült
Demokrata Párti képviselők nem tartották magukat ehhez az
utasításhoz, - felmerül a kérdés- ez milyen fényt vet rájuk?

Kishegyes községben a Demokrata Párt feloszlatott, úgy is lehet
mondani kiskorúsított állapotban van évek óta. A választásokat
követően a VMSZ nevében több alkalommal tárgyaltunk a
Demokrata Párt tartományi vezetősége által felhatalmazott
személyekkel, akik elmondták, hogy a kishegyesi demokrata
tanácsnokok kikötötték, hogy bizony ők adják a polgármestert.
Így döntött a nép, elég volt a VMSZ-ből, mondta a mostani pol-
gármester asszony amikor megengedték neki, hogy szóljon a
megbeszélésen. Olyan információnk van, hogy fegyelmi eljárás
indult a Demokrata pártban ellenük, de mindez nem változtat a
helyzeten mivel a tanácsnoki mandátumot nem lehet elvitatni
tőlük. Az idő fogja megmutatni, hogy kinek van igaza. Mi a
VMSZ-ben abban bízunk, hogy előbb - utóbb helyreáll a rend
Kishegyes községben is, és újra felelősséget vállalhatunk a
közösségünk fejlődéséért.

Csóré Róbert

- Mint minden munkakör átvételéhez szükséges egyfajta
együttműködés a két fél között, kereste-e Önt meg, az újon-
nan kinevezett Dr.Celluska Frindik Erzsébet polgármester? 
- Sajnos még nem. Habár minden elérhetőségem megvan a
hivatalban. Mindenekelőtt, még várjuk a bíróság döntését az
ominózus elő ülés jogszerűségével kapcsolatban. Miután ez eldől,
mi részt fogunk venni az önkormányzat munkájában, mivel erre
kötelez bennünket mindazon polgárok szavazata, akik ránk adták
a voksukat.

- Az új vezetőség kért-e eddig bármilyen információt a már
meg lévő illetve folyamatban lévő projektekről? 

-Nem.

- Ezt akkor úgy kell értelmeznem, hogy megtörténtek a lev-
áltások, majd a kinevezett emberek elfoglalták a helyüket,
irodáikat, és inkább kutatva a számítógépeken, - mint sem
segítséget kérve azok értelmezésére, - tesznek bármit is?

- Hogy ki mit keres-kutat, arról csak pletykákat hallok. De ez
idáig, semmilyen hivatalos átadás-átvétel nem történt. Más önkor-
mányzatoknál ennek van egy normális folyamata. Július 7-én -
azon a szombati napon amikorra összehívták a KKT ülését- 10
órakor senkit nem engedtek be, még az ajtót sem voltak hajlandók
kinyitni, habár jó néhányan benn tartózkodtak, valamint a
rendőrséget is kihívták, nehogy a VMSZ-es képviselők be tud-
janak menni a tanácsterembe. 
A következő napokban pedig, biztonsági emberek szállták meg az
önkormányzatot. Az új vezetőség „elfoglalta” a községházát és
csak bizonyos embereknek „jelszóval” lehetett bemennie.  Persze,
erre is megvolt a kifogás: munkaszüneti napra hivatkoztak. Ami
különös, mivel a választások előtt nem csak, hogy a községi
képviselőknek, hanem minden pártnak és egyesületnek jogában
állt díjmentesen használni a tanácstermet a hét minden napján. Ha
mindez nem lenne szomorú, akkor most jót nevethetnénk rajta.

Köszönöm válaszaikat, további sok sikert kívánok!
fekete.h.
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Hasonló címmel olvastam a közelmúltban egy
írást az Erdélyi Református Egyházkerület
„ÜZENET“ című folyóiratában. Igazából ez adta az
ötletet, hogy ugyanebben a témában megosszam
saját gondolataimat olvasóinkkal. Úgy érzem
különösen is időszerű ez téma számunkra, hiszen ha
emlékezetem nem csal, akkor falulapunk második
számától kezdődően folyamatosan jelentkezik a val-
lási rovat különböző tematikával.

Hogyan kerül a címben megfogalmazott három
kifejezés egymás mellé? Elsősorban úgy, hogy e
három, azaz az egyház, a sajtó és maga a közélet,
manapság nem igazán létezik egymás nélkül. Hála
Istennek elérkezett az az időszak, amikor a vallásos
élet gyakorlása már nem kizárólag csak a templomok
falai között történik. Ennél a kérdésnél azt min-
deképpen szükségesnek tartom kihangsúlyozni, hogy
a gyülekezeti életben való aktív részvételt, az egymás
hite által való épülést semmi más nem helyettesítheti
és pótolhatja. Az evangélium terjesztésének, Isten
igéje hirdetésének azonban vannak más eszközei is,
köszönve a mai korszerű technikának. Újság, tévé,
rádió, ineternet... Megannyi felület, amely az egy-
háznak is lehetőséget biztosít, hogy a médiában
(Isten) szavát hallassa. Ezek olyan lehetőségek,
eszközök, amelykeket kihasználva az egyház
megszólíthatja a ma emberét. Azokat is, akik valam-
ilyen oknál fogva nem vesznek részt egy-egy vallá-
sos közösség, gyülekezet életében és szolgálatában.

Ha megvizsgáljuk a nyugat-európai egyházak
helyzetét, akkor láthatjuk, hogy ott már egészen más
a helyzet, mint nálunk ebben a tekintetben. Náluk
már nem kizárólag ún. belterjes egyházi lapokat,
műsorokat készítenek, hanem olyan közéleti
műsorokat is, amelyekben az Ige üzenete és a
gyülekezeti események mellett, szűkebb és tágabb
környezetük egyházi, társadalmi, politikai, gazdasági
eseményei, történései is helyet kapnak. Mellettük
pedig ott van a keresztyén értelmezés, szemszög,
megközelítés lehetősége is. Szűkebb
környezetünkben még eddig nem jutottunk el, első-

sorban konzervatívabb felfogásunk miatt. másodsor-
ban pedig a vallásos értékekhez való ragaszkodásunk
is más formában nyilvánul meg, mint a nyugat-euró-
pai testvéreinknél. 

Ezt leszámítva azonban elmondhatjuk, hogy az
egyházi internetes weboldalakon keresztül ugyez
kezd megvalósulni kicsiben a Kárpát-medencében.
Keresztyén közéleti személyiségek - nem kizárólag
lelkipásztorok - mondják el, írják le véleményüket,
politikai, közéleti eseményekkel kapcsolatban. Az
egyházi média ilyenszerű átformálása felénk
egyelőre annyit jelent, hogy próbálunk élni a modern
kor lehetőségeivel. Talán úgy is mondhatjuk, meg-
próbáljuk pótolni a lemaradásunkat a nyugati egy-
házi médiával szemben. Egyszerű, puritán fekete-
fehér egyházi lapjaink mellett, közszolgálati rádió és
televizió műsoraiban megjelenni, megtölteni tar-
talommal az internetet. Netalán helyet kapni a világi
sajtóban is. Örömmel mondhatjuk, hogy már nem
csak próbálkozunk, hanem a rendszeres vallási
műsoraink mellett, a művelődési műsorokban is
rendszeresen jelen vagyunk, faggatnak bennünket
vallási témákkal, kérdésekkel kapcsolatban. Az utób-
bi időben a világi sajtóban is jelentkeznek az ún. val-
lási rovatok, amelyek szintén jó lehetőségei annak,
hogy hallassuk szavunkat és hirdessük az evangéliu-
mot.

Végezetül talán az a kérdés is megfogalmazódik
bennünk, hogy mi ennek a haszna, vagy egyáltalán
miért beszélünk és szükséges beszélnünk vallásos,
keresztyén etikai kérdésekről a templomok falain
kívül? Korunk egyik legnagyobb problémája a hite-
lesség kérdése, amikor nagyon nehéz érteni és
megérteni a világban végbemenő folyamatokat, ezért
szükséges és jó, hogy a keresztyén megközelítés is
megjelenik. Ezenkívül fontos ha az Ige magyarázata
mellett a világ időszerű eseményeit és történéseit is
megmagyarázza időnként valaki...

Orosz Attila

LL ÉÉ LL EE KK   SS ZZ ÁÁ RR NN YYÁÁ NN

EGYHÁZ, SAJTÓ, KÖZÉLET
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NN AATT II           MM EE SS ÉÉ KK

Aháromdobos
Úgy döntött egyszer a viziló, a béka és a

majom, hogy együtt zenekart alapítanak.
Lázasan készülődtek a megbeszélésre, nem is
sejtvén, hogy annak rossz vége is kerekedhet...

Alkonyatkor összeült a díszes társaság
egy nagy lombos fa tövébe, és megkezdték a tár-
gyalást. Először is a zenekar nevét kellene
kiválasztani, abban állapodtak meg. Röpködtek
az ötletek, ki-ki a maga által vélt legjobbat kiál-
tozta, mire végülis kiegyeztek. A zenekar neve
„Cimbalom banda” lett. Ezután azt kellett eldön-
teniük ki lesz a csapat vezetője hármuk közül.
Hosszan tanakodtak, hol egymásra mutogattak,
hol saját magukat ajánlgatták, végül úgy határoz-
tak, hogy erre a posztra a béka a legmegfelelőbb
személy. Majd következett az egyezkedés arról,
milyen stílusú zenét is játszanak. Ki ezt, ki azt a
műfajt ajánlotta, végül abban maradtak, hogy
könnyed és ismert fülbemászó dalokat fognak
játszani. Már csak egy dolog maradt megválas-
zolatlanul. Ki milyen hangszeren fog
közreműködni?!
- Én dobolni fogok! – kiáltották szinte egyszerre
mindhárman. Ezután nagy csend támadt. Nézték
egymást tágra nyílt szemekkel. Eme csendet a
majom törte meg:
- Tudjátok mit? – kérdezte. Erről a kérdésről nem
is kellene vitát nyitni! Kész tény, hogy nekem
kell dobolnom, én értek hozzá a legjobban.
Tehetségem már hosszú generációkra visszanyú-
lik. Ha nem lehetek én a dobos, nem leszek haj-
landó könnyed műfajú zenét játszani, hiszen
amúgy is a kemény rock a kedvencem!
- Még te lázadsz fel? – támadt rá a béka. Tudd
meg dobolnom nekem kell! Én vagyok a
vezetőtök, tehát én parancsolok! Különben is ha

jobban belegondolok, mint vezetőtök kijelentem,
hogy nekem a névválasztás sem az igazi.
Bugyután hangzik, főleg hogy cimbalmos nincs
is köztünk. – eresztette ki hangját fölényesen a
brekusz.
- Micsoda? Hogy képzeled ezt? De nagy lett a
szád! – szólalt meg a viziló is. Ilyen csúnyán nem
viselkedhetsz velünk, még akkor sem, ha te vagy
a vezetőnk. Több tisztelet járna nekünk ha már
mi megtiszteltünk azzal, hogy megválasztottunk.
Nekem erre a cirkuszra nincs szükségem.
Parancsolgass másnak! Kilépek! Ezzel hátat
fordított, és elment.
- Kilépek én is! – ordította el magát a majom, és
nagy dirrel-durral ő is továbbállt.
Magára maradt a béka, az újonnan kinevezett
vezető, aki csak kevéske ideig élvezhette a
posztját. Lebigyesztett fejjel elszögdelt lakó-
parkjába a tópartra, és egy nagy vízililiom alá
elbújva keserves zokogásba kezdett.
A három dobos, a viziló, a béka és a majom
ezután soha többet nem beszéltek egymással. Így
történt, hogy mi sajnos sohasem tudjuk meg
milyen szép dallamokat is játszott volna nekünk
a ’’Cimbalom banda’’ békafőnök vezetésével.

Ludrován Natália
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F e l a d a t :
Rajzoljátok le azt a hangszert,

amelyen játszatok, illetve
szívesen játszanátok. Az

elkészült munkákat hozzátok
be Natihoz a könyvtárba!

Tokity János illusztrációja

INGYENES APRÓHÍRDETÉS

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy ismét módjukban áll
apróhirdetéseiket ingyenesen megjelentetni a Fecskében. 

Szóval, ha eladnának valamit, netán megvételre keresnek valamit, eset-
leg csak a figyelmet szeretnék felhívni valamire, a megfogalmazott
szöveget az elérhetőségükkel feltüntetve dobják be a „Fecske”
postaládájába a Helyi közösség udvarán (Testvériség utca 30.)  Továbbra
is várjuk írásaikat, receptjeiket a: 

feketicsifecske@gmail.com 
címre 

Aki nem rendelkezik Internet kapcsolattal
az, az írását a fent említett postaládába
dobhatja bele.
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AZ ORVOSI KÉMIA UTAT TÖR

Az alkímia legnagyobb jelentősége  a gyógyászat
szempontjából az volt, hogy az arany mesterséges előál-
lítási  titkának kutatása közben átalakulva, a gyógyítás
segédtudományává vált. Fő célja már nem az aranyc-
sinálás, hanem a gyógyszerek felfedezése, gyártása. A
vegyészet és gyógyítás így közel került egymáshoz.
Közös  munkájuk révén, viszonylag hatásos gyógyszerek
születtek.  Ennek az úttörő folyamatnak  PARACELSUS
volt a képviselője. Svájcban született 1493-ban. Apja
maga is orvos volt. Az ifjú  Paracelsust a ferrarai egyete-
men avatják orvossá. Sokat utazott, sok gyógyszert
megismert, nagy tapasztalatot szerzett.  Tanulmányozza a
népi gyógymódokat. A gyakorlat teszi az
embert…vallotta. Orvosi sikerei  jelentősek lesznek, vak-
merően  alkalmazza  új gyógyszereit, és bátorsága ered-
ményes. Bázelban  városi  főorvos lesz.  Egyes régi mód-
szereket  megtagad, egyedül  Hippokratész  elvével  ért

egyet, miszerint a legfőbb orvos a természet maga. Szakit
a hagyományokkal úgy az öltözködésben, mint a ha-
gyományos tudomány nyelvével, a latinnal. Ő
anyanyelvén, németül  publikált. Mindezzel  nagyon
magára haragította kora orvosait és gyógyszerészeit. Élete
csupa ellentmondás volt.

Paracelsus volt aki  elsőnek  kiterjedten az ásványi
anyagokat,  fémeket, fémsókat. Az általa alkalmazott
antimon, és arzén  nagy becsben voltak. Napjainkban is
alkalmazzák az antimont , a kala-azar nevű trópusi
betegségnél, igazán mint szerves antimon vegyületet. Az
arzén  inkább biztosan ölő méregként szerepelt. 

Kórizs  József
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A lábdagadás tünete gyakoriságát te-
kintve kimeríti a népbetegség fogalmát.
Nem önálló kórképről, hanem egy tünet-
együtesről van szó, amely számos meg-
betegedésnek a kísérője. Ezért ha körül
akarjuk járni a lábdagadás okait, fel kell
ismernünk azokat a betegségeket, ame-
lyeknél ennek a tünetegyütesnek
jelzésértéke van.
Említsük fel elsősorban azt a szinte min-
dennapos esetet, amikor hosszadalmas
állás, vagy ülőmunka
következményeként, a teljesen
egészséges embernél is kialakul a boka
és lábszár táján egy feszítő, kellemetlen,
majd fájdalmas érzés, a vénás vér
pangásának következményeként. Egyike
ez a kellemetlenség az ember két lábon
járásának (a másik a derékfájás), amit az
evolúció mindmáig csak részben tudott
semlegesíteni. Úgy is fogalmazhatnák,
hogy szemben az állatvilággal az evolú-
ció adósa maradt az embernek egyebek
között két olyan fontos szerepkörben,
mint a vénás vér felhajtó ereje és a derék-
táj stabilitása. Példaként említem a
lovakat és zsiráfokat. Mindkét állatnál
nem az izommozgástól függ a vénás vér
szív felé áramlása, hanem a lábukra feszesen – antigrav-
itációs nadrágként- simuló bőrnek köszönhetően órákig,
napokig álló helyzetben lehetnek, lábdagadás nélkül.

Az alsó végtagokból szívünkbe áramló
vénás,(oxigénszegény) vérnek, le kell győzni a gravitáció
csapdáját, s ezt jórészt a lábizmok ritmikus felhajtó
mozgásával éri el.  Ha tehát úgy érezzük, jó lenne egyet
sétálni, mozogni, a lábainkban felgyűlt vénás vér vész-
jelzésének kell felfognunk. Nem tekinthető megoldásnak
a megszabadulás cipőinktől, ez csak látszatmegoldást ad,
amelynek folyamatos alkalmazása, a visszeres vagy trom-
bózisos kórképek megalapozója lesz. Az egészséges
embernek is ajánlatos tehát kétóránként megszakítani az
ülést, még akkor is, ha távolsági buszban vagy repülőn
utazik. Ha semmiképpen nem mozoghatunk, végezzünk
vádli- és comb izomfeszítéseket félóránként, öt percen át.
Segítséget jelent a lábak magasabbra helyezése, a térdig
érő, vagy combot is takaró elasztikus harisnya viselete. A
terhesség utolsó harmadában minden kismamánál előfor-
dul a lábdagadás. Kerülni kell a magas sarkú cipők
használatát, és ha csak tehetjük, polcoljuk fel a lábunkat a
mellkas magassága fölé. Vízhajtók szedését egészséges
kismamáknál semmiképpen nem javasolhatjuk.

A lábdagadással, mint betegségtünettel leginkább az
angiologiai, szívgyógyászati és ortopéd rendelőkben
találkozunk. A vénák megbetegedései közül az angioló-
giai rendelőkben leggyakrabban előforduló kórkép, a vis-
szeresség. Ez alatt a felületi vénás hálózat tágulatát értjük,
amikor a tágulat mértékének arányában csökken a

véráramlás sebessége, a pangás olyan mértékűvé válik,
amelyet nem tud a kellő lábizommunka sem egyensúly-
ozni.  A felhalmozódó vénás vér további táguláshoz vezet
s ezzel már ki is alakult a bűvös kör, amelynek látható
jelei a felületi vénák csomós tágulatai, valamint a lábda-
ganat azon az oldalon, ahol a kiváltó ok fennáll.
Népbetegséggé az a tény emelte, hogy a lakosság 25-30
százaléka szenved ebben a betegségben. Kialakulásában
legfontosabb a hajlam, a fiatalkori megjelenésnél ez a
betegség megtalálható a szülőknél és a nagyszülőknél is.
Ha a hajlamosság párosul az ülő, álló foglalkozással, a
fogamzásgátló tabletták hosszas használatával, vagy a
mozgásszegény életmóddal, a visszeres megbetegedés
elkerülhetetlenül megjelenik.

Sokkal veszélyesebb. - életveszélyes betegség is lehet -
a mélyvénás trombózis, amikor a láb gyűjtővénáiba
belealvad a vér és megszűnik benne az áramlás. A torlódó
nyomás miatt a vérsavó kilép az erekből, és tartós lábda-
gadást idéz elő. Mindkét kórformánál a fásli vagy gumi-
harisnya viselete kötelező. Emellett gyógyszeres és oper-
atív kezelést is nyújt az érsebész.
A harmadik gyakran látott lábdagadást a szívgyengeség,

pontosabban a jobb szívkamra elégtelen munkája okozza.
A szív eredetű lábduzzanatban mindkét láb egyformán
dagad és a duzzanat megtartja az ujjbenyomatot, ami nem
jellemző az előbbi vénás betegségekben. Kezelése szív-
gyógyászati szakfeladat.

Dr. Kerekes József, az 
intenzív terápia ny. főorvosa

A LÁBDAGADÁS

EELLSSŐŐ  AAZZ  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGG
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****MMIITT,,   MMIIVVEELL??****       
""AA  FFŰŰSSZZEERREEKK  BBIIRROODDAALLMMÁÁBBAANN""

Paradicsom: zöldség vagy gyümölcs?
Hivatalosan zöldség, gyakorlatban leginkább is-

is: mindent lehet belőle készíteni, nyersen vagy sütve-
főzve, amit csak a gasztronómiai találékonyság valaha
zöldségből vagy gyümölcsből kiagyalt.

Ismerjük meg!
A burgonyafélék családjába tartozik, így távoli rokona a
paprikának, a tojásgyümölcsnek (padlizsánnak) és a
krumplinak is. A paradicsom (Lycopersicon esculentum)
húsos bogyótermése világszerte az egyik legkedveltebb
zöldségnövény. Számtalan fajtájának változékonyságát a
bogyók mérete (2-3 dkg-tól a 25-30 dkg-osakig), száma,
színe, alakja adja. A legtöbb fajta bogyójának színe piros,
a benne lévő likopin illetve béta-karotin mennyiségétől
függően. Bármennyire is magyaros ételnek tekintjük ma
már a paprikával együtt, bizony, a paradicsom is
egyike azon terményeknek, amelyeket
Európa Amerikától kapott: őshazája Peru,
ahol ma is közönséges, majdhogynem
gyomnövény. Mexikóban kezdték el
termeszteni, Amerika felfedezői
hozták be Európába, majd
Spanyolországból illetve
Portugáliából terjedt el az egész kon-
tinensen. Aranyos színére utal egyik
francia neve, a "pomme d'ore", az
aranyalma. A XVII. században Poma
amoris, Liebesapfel, a "szerelem almá-
ja" néven is emlegették, mert úgy vélték
róla, hogy bódulatot okoz. (A még
éretlen, zöld bogyó valóban tartalmaz kis
mennyiségben egy szolanin nevű szteroid
alkaloidát, amely mérgező vegyület, de az érett
gyümölcsben ezt már nem találjuk meg.) Magyar neve az
édent idézi. Dr. Bálint György kutatásai szerint már
Lippai János 1661-es kertészeti leírása megemlíti, de
egészen a XIX. század végéig inkább csak az úri kony-
hákban tűnik fel. A paraszti háztartásokban sokáig szinte
kizárólag főzve használták (lecsónak, illetve az augusz-
tusban befőzött léből levest, szószt készítettek). Nyersen,
salátának, hidegkonyhai összeállításokban való
fogyasztása a XX. század második felében terjedt el.

Miért jó?
A lédús gyümölcs magas cukor és C- vitamintartalmú,
rendkívül egészséges. Újra és újra fellángol a vita arról
(hasonlóan a fokhagyma értisztító hatása körüli vitához),
hogy van-e rákellenes hatása. A legújabb vizsgálatok
szerint nem bizonyosodott be, illetve további kutatásokat
igényel, hogy a hasnyálmirigyrák, petefészekrák esetében
közvetlen jótékony hatása van-e. Közvetve azonban, az
immunrendszer erősítésében, az emésztés segítésében,
ásványi anyagtartalma folytán stb., vitathatatlan a pozitív
szerepe. A húsos bogyó legnagyobb része víz, az 5-6

százaléknyi szárazanyag felét (3,3 százalék) cukor
(glükóz, fruktóz) teszi ki. Almasav, citromsav,
borostyánkősav is található benne. A paradicsom C-vita-
minból átlagosan 24,2 mg-ot, karotinból 0,82 mg-ot, E-
vitaminból 0,49 mg-ot tartalmaz. Ásványi anyagtartalma
közül a kálium 294 mg, magnézium 20 mg, kalcium 14
mg, nátrium 6,3 mg emelhető ki. A már említett szolani-
non kívül tartalmaz még egy tomatin nevű, mikrobaölő
hatású vegyületet is.

Hogyan fogyasszuk?
Közvetlen fogyasztásra a teljesen beérett, ép, egészséges
és vékony héjú fajták a legjobbak. Konzerv készítéséhez
(befőzéshez) csak a teljesen beérett paradicsom alkalmas.
Akinek alkalma van arra, hogy saját maga szedje le a saját

kertjében a napon átmelegedett, illatos paradicso-
mot, és kicsit megtörölgetve ott helyben bele-

harapjon, az tudja, hogy ebben az egyszerű
eledelben benne van a nyár minden íze,

frissessége. De jó salátának szeletelve
(kis olívaolajjal, bazsalikommal,
sóval, ecettel, netán egy kis
fokhagymával), vagy mondjuk
tojáskrémmel, körözöttes juhtúróval
megtöltve a hidegtálak díszeként,
egytál ételekkel együtt sütve, vagy a
szokásos módokon paradicsomos

káposztának, - krumplinak, lecsónak,
levesnek, mártásnak is. A nagy meleg-

ben a legjobb üdítő- és sportitallal felér az
ízlés szerint parányi sóval, cukorral, citrom-

lével, majorannával, bazsalikommal, rozma-
ringgal ízesített, behűtött paradicsomlé.

Érdekesség
Egy neves gyógyszerész, Varró Aladár Béla a múlt
században összegyűjtötte a gyógyhatású növényeket.
Könyvében a paradicsomot, mint hatásos vértisztító, vér-
tolulást oszlató, vesetisztító, erősítő szert említi, amely a
vértisztító és soványító kúrák elengedhetetlen kelléke és a
változó korban lévő hölgyek számára különösen ajánlott.
A paradicsom egyike azon kevés zöldségfélének, amely-
ből alkoholos italt, koktélt is kevernek. A Bloody Mary-t,
amely ginből (másutt vodkából) és paradicsomléből
készül, az 1930-as években keverték először, Harry bár-
jában, Párizsban. Ha ezt az italt csípős fűszerfélékkel is
megbolondítják, bizony, elég csalafinta ital lesz belőle,
amit kár lenne ártalmatlan üdítő italnak tekinteni. Nem
véletlenül kapta egyes itallapokon a "vámpírok itala"
becenevet.

forrás: http://www.hazipatika.com
szerk.
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Halász Sámuel és Renáta 

kislányuk Lídia

Végső Zoltán és Végső Hodák Blanka

kislányuk Lara

Kasza Csongor és Kasza Víg Anita

ikrei Leon és Leona

Kormos Béla és Melinda 

kisfiuk Balázs
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AANNYYAAKKÖÖNNYYVVII
HHÍÍRREEKK

Az anyakönyvi hírek adatait a helyi orvosi rendelőből, az anyakönyvvezetői irodából, valamint a “Tiho” temetkezési vállalattól kaptuk.

Tomanović Branko 
június 20, 62 évében

Lódi László 
június 26, 61 évében

Stojanović I. Marko 
július 10, 86 évében

Fekete János 
július 10, 59 évében

Id. Fekete Imre 
július 11, 83 évében

FE C S KE T O L L
K I S  H Á Z

Elszürkült, roggyant háztető,
kéményéből rég nem szállt füstfelhő.
Ódon, kopott falak,
az utca felöl korhadt, festetlen ablak.
Falu szélen megvénülve kuksol,
véletlenül e kis ház itt maradt a múltból.

Vaskilincses fakapuja már régen kitárva.
Ahol egykor a sárban sok lábnyom,
most elszáradt gaz, lim-lom.
Járda a fű közt még látszik, volt téglából,
véletlenül e kis ház itt maradt a múltból.

Léces kerítése már igen foghíjas,
könnyen be jut rajta kóbor kutya vagy ordas.
Az elhagyatott, kiszáradt kút kávájára,
nyugodtan rászállhat a vándor madara.
A padláson biztosan sok van pókhálóból,
véletlenül e kis ház itt maradt a múltból.

Eresz alatt félig lógnak a girbe-görbe
cserepek,
a hátsó szoba ablakából kitörtek az üvegek.
Amikor feltámad a vihar erős szele,

a hiányos ablakkockákon süvít befele,
de bentről már régen senki sem szól,
véletlenül e kis ház itt maradt a múltból.

Néhány méterre a ház hátsó sarkától,
még áll a vén fa és ágai roskadoznak a sok
szilvától,
de már nem rázza le, nem szedi senki
pálinkába,
nem rotyog a  lekvár a vasfazékban.
Félénken rezzennek levelei a magánytól,
véletlenül e kis ház itt maradt a múltból.

Elöl a sötét, néma ablak alatt,
csak véletlen, hogy megmaradt,
teljes szépségében pompázik egy magányos
virágszál
épp úgy mint sok másik.
Emlékeket, üzenetet hoz az itt lakókról,
mert véletlenül e kis ház itt maradt a múlt-
ból.

RÓZSABIMBÓ
A rózsabimbó magasztos szépsége
ötlötte e gondolatokat a fejembe.
Néztem őt figyelmesen,
vártam mit üzen nekem.

Selymes rózsaszín szirmait
nézvén kémleltem titkait.
Csepp harmat pihent rajta,
reggeli derengés lágyan betakarta.

Rövidke élete kezdetén volt még,
életre hívta a szikrázó kék ég.
Lassan majd kibontja szirmait,
s megosztja mindenkivel titkait.

A nap fénye egyre jobban emelkedik,
mindenkit ébreszt ki ellenkezik.
A kis bimbó kitárul feléje,
boldogan üzeni megérkeztem végre.

Ott áll ő immár teljes pompájában,
hirdeti az életet igaz valójában.
Ennyi a sorsa, kitárulkozni,
virágozni, elszáradni, lehullani.

Semmi más, ilyen egyszerű,
csak egy körforgás, de mégis
gyönyörű!

Verbászi Hajnalka

Újszülöttek

ElhunytakBácsi (Vajda) Sára




